
CTEK konstruuje a vyvíjí jedinečnou řadu 
kompaktních a fl exibilních nabíječů pro 
akumulátory s velkým výkonem. Dodávají 
se jak pro běžné, tak i pro profesionální 
uživatele; nabíječe CTEK je možné 
používat v automobilech, v lodích, ve 
strojích pro venkovní použití, pro údržbu 
trávníků a zahrad, stejně jako ve vozidlech 
pro rekreaci a pohyb v terénu. Mnohaletým 
výzkumem elektrochemie akumulátorů a 
elektroniky v kombinaci s průkopnickým 
designem výrobků vyvinul CTEK kompletní 
řadu vyspělých nabíječů akumulátorů s 
rozsahem výkonů od 10 W do 400 W.

Nabíjení akumulátorů je nyní 
snazší než kdy dříve!
CTEK nabízí řadu chytrých a praktick-
ých nabíječů pro všechny typy olověných 
akumulátorů. Nabíječe CTEK lze ponechat 
připojené dlouhodobě v ochranném režimu 
konzervačního pulzního dobíjení. Nabíječ lze 
bez nebezpečí používat s veškerou elektroni-
kou, takže nemusíte akumulátor odpojovat od 
palubní instalace vozidla. Také nezpůsobuje 
jiskření, je zkratuvzdorný a chráněný proti 
přepólování. CTEK může nabíjet i hluboce 
vybité a sulfatované akumulátory. Nabíječe 
CTEK zajistí vašemu akumulátoru perfektní 
nabití, dokonce i při snížení síťového napětí 
až na 170 V. Celá řada nabíječů akumulátorů 
CTEK je schválena pro použití ve venkovním 
prostředí.

Travní sekačky
• XS 800 představuje přirozenou volbu pro údržbu 

sekaček na trávu nebo zahradních traktorů. 
• MULTI XS 3600 zajišťuje rychlejší nabití a větší 

fl exibilitu.

Automobily a traktory
• XS 800 velmi dobře funguje při trvalém 

udržovacím dobíjení.
• MULTI XS 3600 v sobě kombinuje dobrý 

konzervační dobíječ a vysoký výkon pro provozní 
nabíjení akumulátorů vozidel přes noc.

• MULTI XS 7000 poskytuje vyšší výkon a jeho 
schopnost fungovat jako napájecí zdroj může též 
usnadňovat výměnu akumulátorů.

• MULTI XS 25000 je vysoce výkonný nabíječ 
schopný rychlonabíjení i u zcela vybitých 
akumulátorů. Nabíječ lze použít rovněž jako 
napájecí zdroj.

• XC 800 je ideální pro vozidla starších ročníků, u 
kterých se používalo napětí 6 Voltů.

Těžká vozidla - kamiony, traktory, autobusy
• MULTI XT 14000 je určen pro údržbu a nabíjení 

systémů s napětím 24 V. 
• Alternativně je možné použít po jednom MULTI 

XS 7000 pro každý z 12voltových akumulátorů. 
Individuální ošetření každého z akumulátorů 
prodlužuje jejich životnost.

Vozidla pro rekreaci 
• MULTI XS 3600 je možné využívat při kempování i 

bez nadměrného množství zvláštního vybavení.
• MULTI XS 7000 nabízí vyšší výkon a může být 

použit i při nepřítomnosti akumulátorů.
• MULTI XS 25000 nabízí dostatek výkonu i pro velmi 

náročné uživatele.

Motocykly
• XS 800 je ekonomický nabíječ, který může 

zajišťovat údržbu akumulátorů v zimním období.
• MULTI XS 3600 zajišťuje rychlejší nabíjení a větší 

fl exibilitu.
• XC 800 je ideální pro starší motocykly, u nichž se 

používalo napětí 6 V.

Motorové saně a sněžné skútry
• XS 800 akumulátory nabíjí a také je udržuje nabité.
• MULTI XS 3600 má speciální zimní režim nabíjení.

Lodě a čluny
• XS 800 je odolný vůči vodě a je ideální pro vodní 

skútry.
• MULTI XS 3600 je perfektní nabíječ pro menší 

čluny nebo pro startovací akumulátory.
• MULTI XS 7000 je ideální pro akumulátory v 

zařízeních pro volný čas.
• MULTI XS 25000 je nejlepší pro čluny a lodě s 

většími akumulátory nebo s požadavkem na rychlé 
nabíjení.

• MULTI XT 14000 je ideální pro velké lodě s 24vol-
tovým systémem.

Stručný přehled
Níže je uveden přehled nabíječů CTEK doporučených pro různé oblasti použití.

Nejchytřejší 
nabíječe akumulátorů na 

světě!

www.ctek.com

Vyvinuté a zkonstruované ve Švédsku s využitím 
několika patentovaných funkcí.

CTEK SWEDEN AB
Tel. +46 225 351 80, fax +46 225 307 93, info@ctek.com
Rostugnsvägen 3, SE-776 70 Vikmanshyttan, Švédsko

Osm kroků k perfektním akumulátorům
Desulfatace Šetrný náběh Základní nabíjení Dokončovací 

fáze Analýza Rekondiční fáze Udržovací 
nabíjení Pulzní režim
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Regeneruje sulfato-
vaný akumulátor

Testuje stav
akumulátoru

Základní fáze 
nabíjení

Plné nabití s
minimální ztrátou 

elektrolytu

Testuje schopnost
akumulátoru 
udržet náboj

Regenerace
hluboce vybitého 

akumulátoru

Konzervační 
dobíjení pro

maximální výkon

Konzervační 
dobíjení pro

max. životnost 
akumulátoru

Desulfatace Šetrný náběh Základní nabíjení Dokončovací 
fáze Analýza Rekondiční fáze Udržovací 

nabíjení Pulzní režim

XC 800 Ano 0,8 A 7,2 V Ano
XS 800 Ano 0,8 A 14,4 V Ano
MULTI XS 3600 Ano 0,8 / 3,6 A 14,4 / 14,7 V Ano
MULTI XS 7000 Ano Ano 7 A 14,4 / 14,7 V Ano Ano Ano
MULTI XS 25000 Ano Ano 25 A 14,4 V Ano Ano Ano Ano
MULTI XT 14000 Ano Ano 14 A 28,8V Ano Ano Ano Ano

Technické údaj

  
  
  

Technické údaje
XC 800 XS 800 MULTI XS 3600 MULTI XS 7000 MULTI XS 25000 MULTI XT 14000 Poznámky

Napětí 6V 12V 12V 12V 12V 24V
Zvlnění proudu (%) 2% 2% 3% 4% 4% 4% Moderní akumulátory vyžadují 

zvlnění nepřesahující 5 %. 
Starší nabíječe mají až 400%.

Vybíjení zpětným proudem 
(Ah/měsíc)

<1 <1 <1 <2 <2 <2 Energie, kterou z akumulátoru 
odebírá připojený nabíječ, když 
není napájen ze sítě. Obvyklá 
hodnota je >30 Ah/měsíc.

Min kapacita akumulátoru 1,2 Ah 1,2 Ah 1,2 Ah 14 Ah 50 Ah 28 Ah
Max kapacita akumulá-
toru - nabíjení

100 Ah 32 Ah 75 Ah 150 Ah 500 Ah 300 Ah Větší akumulátory vyžadují 
delší trvání fáze základního 
nabíjení (přes 20 hodin).Max. kapacita akumulá-

toru - udržovací nabíjení
100 Ah 100 Ah 120 Ah 225 Ah 500 Ah 500 Ah

Rozměry [mm] 142 x51x36 142 x51x36 165 x61x38 191 x89x48 233 x128x64 233 x128x64 délka x šířka x výška
Hmotnost 0,3 kg 0,3 kg 0,5 kg 0,8 kg 1,4 kg 1,4 kg
Izolace (stupně krytí) IP 65 (odolné proti stříkající vodě a prachu) IP 44 (pro venkovní použití)
Rychlé připojení Ano Ano Ano Ano

Doba základního nabíjení pro obnovení cca 80 % kapacity (h)      Všechny modely nabíječů umožňují pulzní konzervační dobíjení
Kapacita akumulátoru XC 800 XS 800 MULTI XS 3600 MULTI XS 7000 MULTI XS 25000 MULTI XT 14000
2 Ah 2 2 2 Fáze nabíjení je doba potřebná pro 

nabíjení z úplného vybití na cca 80% 
kapacity. K této době se přičítají 
doby pro dokončovací a vyrovnávací 
nabíjení.

8 Ah 8 8 8

20 Ah 20 20 5 3

60 Ah 60 60 15 8 2 4
100 Ah >80 >80 25 12 3 5  Doporučeno

 Lze použít

 Nedoporučuje se

225 Ah 25 7 13
500 Ah 16 28



Nejchytřejší nabíječe akumulátorů na světě!

Bezpečnost
• Nepoškozuje citlivou elektroniku 
• Nezpůsobuje jiskření, zkratuvzdorný, s ochranou proti přepólování
• Minimální vývoj plynů

Jednoduchost
• Pulzní konzervační dobíjení pro maximální životnost akumulátoru 
• Oživuje hluboce vybité akumulátory
• Ideální nabití i při sníženém síťovém napětí (až na 170V)

  Flexibilita
• Je schopen „probudit“ sulfatované akumulátory 
• Je schválen pro použití ve venkovním prostředí
•  Hodí se pro všechny typy olověných akumulátorů (s kapalným elektrolytem, bezúdržbové, GEL, AGM)

Nabíjí je a udržuje je nabité
XS 800 snadno nabíjí veškeré malé 
akumulátory. Je perfektní pro váš 
motocykl, sekačku na trávu nebo vodní 
skútr. XS 800 je rovněž ideální pro 
udržovací nabíjení u sezónně používaných 
vozidel s akumulátory až do 100 Ah.

Praktický nabíječ pro domácnost
MULTI XS 3600 je víceúčelový přístroj s 
kompaktními rozměry. Může nahradit veškeré 
nabíječe ve vaší domácnosti. 
Lze přepínat mezi nabíjením vaší sekačky 
na trávu, akumulátoru ve vašem automobilu 
nebo v rekreačním vozidle. Zabudovaný 
režim zimního nabíjení je vynikající pomůckou 
proti vybitým akumulátorům v zimě.

Univerzální nabíječ pro automo-
bily, čluny a rekreační vozidla
MULTI XS 7000 je vhodný pro automobily, 
čluny a rekreační vozidla. Tento nabíječ je 
ideální pro celoroční používání. Režim 
Napájení dodává energii dokonce i bez 
akumulátoru. Funguje také jako záložní zdroj 
pro zachování obsahu paměti, takže můžete 
odpojit akumulátor beze ztráty 
nastavení a kódů v řídicím počítači vozidla, 
v radiopřijímači chráněném kódem, 
v uzamykacích systémech atd. Režim 
vyrovnávací nabíjení / regenerace obnovuje 
kapacitu akumulátoru po hlubokém vybití. 
Akumulátor se zotaví rychle a vydrží déle.

Maximální výkon
MULTI XS 25000 je výkonný nabíječ pro 
akumulátory, u nichž se požaduje 
rychlonabíjení: ve vašem rekreačním 
vozidle, ve člunu nebo v dílně. Nabíječ 
automaticky přizpůsobí nabíjení teplotě 
akumulátoru. MULTI XS 25000 je vybaven 
stejně praktickým režimem Napájení, jako 
MULTI XS 7000. MULTI XS 25000 
disponuje zabudovanými funkcemi pro 
analýzu stavu vašeho akumulátoru. 
Udržovací nabíjení unikátním způsobem 
kombinuje požadavky na vysokou kapacitu 
a dlouhou životnost akumulátoru. 

24 V pro těžká vozidla
MULTI XT 14000 je vybaven stejnými 
funkcemi jako MULTI XS 25000, ale je 
navržen pro akumulátory s napětím 24 V. 
Je to ideální nabíječ pro autobusy, 
nákladní automobily a velké lodě. 
Testovací funkce vám pomohou udržovat 
vaše akumulátory připravené kdykoliv k 
provozu.

Nabíječ pro 6voltové akumulátory
XC 800 je 6 V nabíječ miniaturního formátu, 
ale plně vybavený všemi funkcemi. 
Vdechne nový život do akumulátoru vašeho 
staršího vozidla. XC 800 nabíjí malé 
akumulátory s kapacitou pouhé 1 Ah, ale 
zvládne i větší - až po ty největší 
akumulátory v traktorech. 

Důvody, proč volit nabíječ CTEK!
Ušetříte peníze!
Zanedbávání vašeho akumulátoru s jistotou 
zkrátí jeho životnost. Nabíječe CTEK zajistí 
vašemu akumulátoru maximální životnost.

Chráníte životní prostředí!
Nabíječe CTEK prodlužují akumulátorům život. 
Životnímu prostředí prospívá, když je možné 
používat každý akumulátor co nejdéle.

Vyhnete se problémům!
Nabíječ lze snadno připojit během několika 
sekund - a můžete jej ponechat připojený, dokud 
nebudete akumulátor znovu potřebovat.

Šetříte svůj čas!
Nabíječe akumulátorů CTEK potřebují pro 
nabíjení mnohem méně času než mnohé 
klasické nabíječe. Po překvapivě krátké době 
bude váš akumulátor opět připraven k provozu.

Vyhnete se zklamáním!
Nefunkční akumulátor vám může pokazit celý 
den. Nabíječe CTEK s pulzním konzervačním 
dobíjením zajistí, že váš akumulátor bude 
připraven vždy, když jste připraveni vy.

Nešiďíte se o svou bezpečnost!
S konvenčními nabíječi musíte čelit jak 
výbušným plynům, tak i jiskření. CTEK 
omezuje vývoj plynů a je vybaven patentovanou 
technologií ochrany proti vzniku jiskření. 
Veškeré nabíječe CTEK je možné používat 
venku.
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